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ДОКЛАД
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ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на Академията на Министерството на
вътрешните работи, приет с Постановление № 339 на Министерския съвет от 2014
г. (Обн., ДВ, бр. 92 от 2014 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК
ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

МИНИСТЪР-

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация (УПМСНА), внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи (ПУДАМВР), приет с
Постановление № 339 на Министерския съвет от 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 92 от 2014 г.).
Предлаганите промени в ПУДАМВР са обусловени от настъпилите изменения в
нормативната уредба, касаещи висшето образование, развитието на академичния състав,
структурата и дейността на Министерство на вътрешните работи (МВР), както и някои
несъвършенства в текстовете на правилника, установени при неговото прилагане. Промените в
Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), обнародвани в
„Държавен вестник“ бр. 30 от 2018 г. налагат извършването на съществени изменения и
допълнения в правилниците на висшите училища и научните организации. С § 43 от
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗРАСРБ
на висшите училища и научните организации е даден шестмесечен срок за привеждане на
правилниците им в съответствие с изискванията на закона и с правилника за прилагането му.
Допълнително, с извършените през последните години структурни промени в МВР, към
Академията на МВР премина и Центърът за бойна подготовка и спорт, който до тогава беше
самостоятелна структура в МВР.
Целта, която се поставя с предлаганите нормативни промени е привеждане и
детайлизиране на процедурите за развитие на академичния състав, съобразно промените в
националното законодателство и съобразяване на устройството и структурата на академията с
настъпилите структурни промени в МВР. Наред с това се цели и подобряване организацията

на функциониране на колективните органи на управление, както и административното
обслужване на обучаваните и дейностите, свързани с участието им учебния процес.
Предлаганите промени съответстват на стратегическите цели, заложени в
Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (20172030), а именно поддържане на висока квалификация на учените посредством въвеждане на
единни национални критерии за академични длъжности и научни знания. Също така
предложените промени ще допринесат и за постигане на целите, заложени в Стратегията за
развитие на висшето образование в Република България (2014-2020), една от стратегическите
цели на която е преодоляване на негативните тенденции в кариерното израстване на
преподавателите във висшите училища и стимулиране на добрите преподаватели и
модернизация на системата за управление на висшите училища.
Очакваните резултати от прилагане на предложените промени са свързани със
създаване на необходимите условия за провеждане на процедури за заемане на академични
длъжности в Академията на МВР съобразно новите правила на ЗРАСРБ, както и подобряване
организацията и управлението на Академията на МВР.
Проектът на ПМС няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния
бюджет, за което е приложена финансова обосновка, съгласно приложение № 2.2 към чл. 35,
ал. 1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА, одобрена от министъра на финансите.
С проекта на ПМС не се предвижда въвеждане на европейско законодателство,
поради което към документите не е приложена таблица за съответствие с европейското право.
С проекта на постановление не се предвижда въвеждане на нов регулаторен режим,
поради което не е приложено мотивирано становище относно необходимостта от въвеждането
на такъв режим, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 7 от УПМСНА.
В изпълнение на чл. 26 от Закона за нормативните актове проектът на ПУДАМВР е
публикуван на интернет страницата на МВР и на Портала за обществени консултации на МС.
Проектът на ПМС е съгласуван и по реда на чл. 32 от УПМСНА Постъпилите предложения и
становища са отразени съгласно приложените справки-таблици.
Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от УПМСНА,
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да приеме проекта на Постановление за изменение и
допълнение на Правилника за устройството и дейността на Академията на Министерството на
вътрешните работи, приет с Постановление № 339 на Министерския съвет от 2014 г. (Обн.,
ДВ, бр. 92 от 2014 г.).
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